
กรอบแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
หน่วยรับตรวจ   งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ตรวจสอบ      การตรวจสอบบุคลากรในงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็นการตรวจสอบ   เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา 
                               ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 
          ๑.เพ่ือสอบทานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา 
          ๒.เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน   ตรวจสอบบุคลาการในงานพัสดุว่าไม่มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
                               ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
จ านวนวันที่ใช้การตรวจสอบ..............๑๕.............วันที่ท าการ 
 
1. กรอบแนวทางการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑. แจ้งรายละเอียด
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แจ้งรายละเอียดงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ 

ส านักนโยบายและแผน  
- พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา ๑๑ 
 
-ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ 
และข้อ ๑๓ 
 
-กฎกระทรวง ก าหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้รับพัสดุ 
พ.ศ. 2560 

2. หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณแจ้ง
ความต้องการใช้ 

หนว่ยงานที่ได้รับงบประมาณ
เสนอเรื่องที่ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการมายังพัสดุ 

หน่วยงานที่ต้องการใช้
พัสดุ 

3. จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และ
เสนอขอความ
เห็นชอบ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่งมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
๑ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
2 วงเงินที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยประมาณ 
3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัด
จ้าง 
4 รายการอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

เจ้าหน้าที่ 



4 ประกาศเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบ e-gp ของ
กรมบัญชีกลางเว็บไซต์ของ
ส านักงานฯ และปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของส านักงานฯ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

5. ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบ
ฯ ต่อไป 

เจ้าหน้าที่ 

 
2. การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑2) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. บันทึกรายงานผล
การพิจารณา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบตามรายการดังนี้ 
๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง 
2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความ
คิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการ
พิจารณาในครั้นนั้น 
3 ประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4 ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
5 บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
6 ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
พัสดุ 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา ๑2 
 



2. จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลพิจารณา
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจดูข้อมูล เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าที่ 

 
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
(มาตรา ๑3) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑ จัดท าแนวทางการ
ป้องกัน 

จัดท าแนวทางปฏิบัติงานใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วน
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
ให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของพนักงานและ
ลูกจ้างสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 
- การก าชับดูแลสอดส่อง
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

เจ้าหน้าที่ - 

2 ขอความเห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที ่

3 แจ้งเวียน/เผยแพร่ แจ้งเวียน/เผยแพร่เจ้าหน้าที่ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันฯ เพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้และใช้เป็นแนวทางในการ
ป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ขาย
หรือผู้จ้าง 

เจ้าหน้าที่ 

4 มีช่องทางการ
ร้องเรียน 

มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้ง
ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๑ ติดต่อด้วยตนเองที่ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
2 ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี 

 



ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
ม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.
สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47๑40 
3 ช่องทาง 
https://bmhp.hosthai.com/ 
4 โทรศัพท์ 042-794-๑๑9 

 
2. กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการตามกรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างข้างต้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bmhp.hosthai.com/


แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการส ารวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
ชื่อส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
ชื่อผู้ประสานงาน  ITA   นายสังคีบ  กุลวงศ์ โทรศัพท์   ๐๘2-8635519 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์/E-mail 

๑ นางหนูพร ชรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านมาย ๐๘๑-๐๕๙๕๗๒๐ 
๒ นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ค ายาง ๐๘๙-๘๐๔๑๘๓๔ 
๓ นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โคกสง่า ๐๙๓-๓๓๒๓๘๖๙ 
๔ นางชลธิญา ยังแสนภู เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ดงหม้อทอง ๐๖๑-๕๔๖๕๐๙๐ 
๕ นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ห้วยหลัว ๐๙๘-๕๗๕๕๗๓๐ 
๖ นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.สุขส าราญ ๐๘๘ ๒๖๕๐๙๒๑ 
๗ นายสังคม สมเกียรติยศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองกวั่ง ๐๘๙ ๙๓๗๕๒๔๖ 
๘ นางเกษสุดา บุตรละคร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ่อแก้ว ๐๘๐ ๑๙๕๑๐๖๒ 
๙ นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ค าภูทอง ๐๘๙ ๕๗๓๗๖๘๖ 

๑๐ นางสาวลัดดาวรรณ  แสนเสน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ดงห้วยเปลือย 088-5508949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการส ารวจ ITA ตามแบบประเมิน External 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
ชื่อส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง   จังหวัดสกลนคร 
ชื่อผู้ประสานงาน  ITA  นายสังคีบ  กุลวงศ์   โทรศัพท์   ๐๘2-8635519 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ประเภท/เรื่องในการ
ติดต่อกับหน่วยงาน 

ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์/E-mail 

1 
หจก.บ้านดุงอุดมทรัพย์ จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

478  หมู่ที่ 2  ต าบล
ม่วง อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร  

๐42 
271260 

2 
ร้านอุดมคอมพิวเตอร์ 

จ าหน่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

๑๓๙ หมู่ที่ ๒  ต าบล
ม่วง อ าเภอบ้านม่วง  
จังหวัดสกลนคร 

๐๘๕ 
๗๖๐๔๘๒๐ 

3 

ร้านเอ็มพีเครื่องเขียน จ าหน่ายวัสดุส านักงาน 

๓๑๗ หมู่ที่ ๒ ต าบล
ม่วง อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร 
 

๐๘๕ 
๖๔๗๕๕๘๕ 

4 

ร้านมีมาเก็ตติ้ง จ าหน่ายวัสดุส านักงาน 

๔๓๑ หมู่ที่ ๒ ต าบล
ม่วง อ าเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร 
 

๐๘๖ 
๐๕๒๘๒๕๒ 

5 

ร้านมีนาศึกษาภัณฑ์ จ าหน่ายวัสดุส านักงาน 

๔๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลม่วง
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร 
 

๐๘๕ 
๗๒๕๓๑๑๘ 

6 
ร้านยืนยงบริการ จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

373 หมู่ที่ 2 ต.ม่วง 
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
 

๐๙๘ 
๔๒๘๙๕๘๙ 

 
 

 
 


